
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร



แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลัก
การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการ
แขง่ขันของไทย (5.3 5.4)
การพัฒนาสรา้งความเขม้แข็งจากฐานราก(7.1 7.2)
การฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิง่แวดลอ้มเพือ่การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
(10.2 10.3)

• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขันไดอ้ยา่ง
ยั่งยนื
• ยทุธศาสตร ์4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื

• แผนแมบ่ทดา้นการเกษตร (3)
• แผนแมบ่ทดา้นเศรษฐกจิฐานราก (16)
• แผนแมบ่ทดา้นการเตบิโตอยา่งยั่งยนื (18)
• แผนแมบ่ทดา้นผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม ่(8) 
• การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครัฐ (20)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
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แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ (ดา้นเกษตร
มลูคา่สงู)

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1. ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่
2. การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร
3. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) (1 กรม 1 ปฏริูป)
4. การจัดท าสารสนเทศตน้ทนุการผลติภาคเกษตรจ านวน 8 ชนดิ
5. ความส าเร็จของการตดิตามประเมนิผลโครงการส าคญัตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10
15
15
15
15

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

6. ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

6.1 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพัฒนาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) (15)

6.2 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตร

ของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืน

เพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) 

รอ้ยละของสหกรณ์ทีม่คีวาม

เขม้แข็งอยูใ่นระดบัชัน้ 1

และระดบัชัน้ 2

ผลการด าเนนิงานตาม

แนวทางสง่เสรมิเกษตร

แปลงใหญ ่

การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง 

(Data Standard) ขอ้มลูบคุคล

ของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

1 2 3

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
สนิคา้เกษตรตลอดโซอ่ปุทาน

เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั
ภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรม

สรา้งความเขม้แข็งใหก้บั
เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

4

บรหิารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้ม
อยา่งสมดลุและยั่งยนื
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1. ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่

ค าอธบิาย

1. เป็นตัวชีวั้ดบรูณาการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้หมด 15 สว่นราชการ โดยวดัความส าเร็จการสง่เสรมิแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในปี 2562 ภายใตค้วามรับผดิชอบ
ของ 5 สว่นราชการ ไดแ้ก ่1) กรมการขา้ว 2) กรมสง่เสรมิการเกษตร 3) กรมประมง 4) กรมปศสุัตว ์และ5)กรมหมอ่นไหม โดยมหีน่วยงานสนับสนุนในการด าเนนิการ จ านวน 10 ส่วนราชการ 
ไดแ้ก ่1) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 2) ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ3) กรมวชิาการเกษตร 4) กรมพัฒนาทีด่นิ 5) กรมชลประทาน 6) กรมตรวจบัญชสีหกรณ์
7)กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 8) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และ10) ส.ป.ก.

2. สนิคา้ทีน่ ามาประเมนิผล 5 ประเภทชนิดสนิคา้ ไดแ้ก่ สนิคา้ขา้ว (กรมการขา้วรับผดิชอบ) สนิคา้พชืและแมลงเศรษฐกจิ (กรมส่งเสรมิการเกษตรรับผดิชอบ) สนิคา้ประมง (กรมประมง
รับผดิชอบ) สนิคา้ปศสุัตว ์(กรมปศสุัตวรั์บผดิชอบ) สนิคา้หมอ่นไหม (กรมหมอ่นไหมรับผดิชอบ)  และทัง้ 5 สนิคา้จะประเมนิภายใต ้4 ตัวชีวั้ดยอ่ย

3. ทกุสว่นราชการรบัคา่คะแนนเดยีวกนัหมดจากคา่เฉลีย่ของผลการด าเนนิการ 5 สว่นราชการ ทีร่บัผดิชอบสนิคา้ภายใตส้ง่เสรมิแปลงใหญปี่ 62

ค านยิามและขอบเขตการประเมนิ

1. แปลงใหญ ่หมายถงึ การรวมกลุม่เกษตรกรทีผ่ลติสนิคา้ชนดิเดยีวกัน โดยแปลงไมจ่ าเป็นตอ้งอยู่ตดิกันเป็นผนืเดยีวแต่ควรอยู่ภายในชมุชนทีใ่กลเ้คยีงกัน สนิคา้ควรเป็นสนิคา้หลักของเกษตรกร พืน้ที่
มคีวามเหมาะสม มศัีกยภาพทีจ่ะพัฒนาในเชงิเศรษฐกจิ และสามารถบรหิารจัดการได ้เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและเขา้ร่วมด าเนนิการภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และเป้าหมายของแปลง
ใหญ ่พรอ้มทีจ่ะพัฒนาการผลติและการตลาดรว่มกัน และตอ้งมสีว่นรว่มตลอดกระบวนการพัฒนา

2. วัตถุประสงคเ์พือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุ่มและบรหิารจัดการร่วมกันในดา้นการผลติและการตลาด สามารถลดตน้ทุนการผลติ มผีลผลติต่ อหน่วยเพิม่ขึน้ ผลผลติมีคุณภาพได ้
มาตรฐาน ภายใตก้ารบรูณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. หลักเกณฑใ์นการรวมกลุม่ :
1) พชืไร ่ปาลม์น ้ามัน มพีืน้ทีร่วมกันไมน่อ้ยกวา่ 300 ไร ่และเกษตรกรสมัครใจเขา้รว่มโครงการไมน่อ้ยกวา่ 30 ราย
2) ไมผ้ล พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ สมนุไพร หรอืพชือืน่ ๆ มพีืน้ทีร่วมกันไมน่อ้ยกวา่ 300 ไร ่หรอื เกษตรกรสมัครใจเขา้รว่มโครงการไมน่อ้ยกวา่ 30 ราย
3) ประมง ปศสุัตว ์ผึง้และแมลงเศรษฐกจิ มเีกษตรกรสมัครใจเขา้รว่มโครงการไม่นอ้ยกว่า 30 ราย หรอืมจี านวนมพีืน้ทีร่วมกันไม่นอ้ยกว่า 300 ไร่ หรอื จ านวนสัตวไ์ม่นอ้ยกว่า 300 หน่วย โดยคดิ

จ านวนหน่วยตามชนดิสนิคา้ ดังนี้
- โค 1 ตัว เทา่ กับ 0.65 หน่วย - กระบอื 1 ตัวเทา่กับ 0.70 หน่วย - แพะ แกะ 1 ตัว เทา่กับ 0.10 หน่วย
- สัตวปี์ก 1 ตัว เทา่กับ 0.010 หน่วย - ผึง้พันธุ/์ผึง้โพรง/ชนัโรง 1 รัง เทา่กับ 0.6 หน่วย - จิง้หรดี 1 บอ่ เทา่กับ 0.6 หน่วย 
- สกุร 1 ตัว เทา่กับ 0.40 หน่วย
4. ขอบเขตการประเมนิ : แปลงใหญส่ง่เสรมิปี 2562 ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีส่่วนราชการรับผดิชอบ และไดรั้บจัดสรรงบประมาณ ตามจ านวนทีก่ าหนด
5. การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติจากการด าเนนิงานสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมายถงึ มตีน้ทนุการผลติลดลง ผลผลติเพิม่ขึน้ ราคาผลผลติเพิม่ขึน้ และไดร้ับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ 
เมือ่เทยีบกับกอ่นขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่

1 รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง

รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พ ิม่ข ึน้

รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ข ึน้

รอ้ยละของนาแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน
การผลติ

2

3

4

ประเมนิดว้ย 4 ตัวชีวั้ดยอ่ย

ตัวชีว้ัดเดมิ  น า้หนกั
10

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กอ่นฤดกูาลผลติ ฤดกูาลผลติ หลงัฤดกูาลผลติ

▪ พัฒนาผูจ้ัดการแปลง

▪ พัฒนาเกษตรกร

▪ พัฒนาแผนการผลติ

รายบคุคล (Individual 

Farm Production Plan : 

IFPP)

▪ พัฒนาดา้นการตลาด

▪ ถา่ยทอดความรู ้

▪ เพิม่มลูคา่ผลผลติ

▪ สง่มอบสนิคา้ทีม่ี

คณุภาพและ

มาตรฐาน

▪ สรปุและ

ประเมนิผลการ

ผลติประจ าฤดู

▪ ด าเนนิการปลกู

พชืฤดแูลง้

ฤดกูาลผลติ ปี 62/63 ฤดกูาลผลติ 
ปี 63/64

แปลงใหญปี่ 62

5 ชนดิสนิคา้ : ขา้ว พชืและแมลงเศรษฐกจิ ประมง
ปศสุัตว ์และหมอ่นไหม

สว่นราชการ จ านวนแปลงใหญ่
ปี 2562

1) กรมการขา้ว 822

2) กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

650

3) กรมปศสุัตว์ 37

4) กรมประมง 34

5) กรมหมอ่นไหม 2

รวม 1,545

เกษตรกร 122,519 ราย
พืน้ที ่1.84 ลา้นไร่

กระบวนการขบัเคลือ่นแปลงใหญ ่: ขอบเขตการประเมนิ

1 รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง

รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พ ิม่ข ึน้

รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ข ึน้

รอ้ยละของนาแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพและ
มาตรฐานการผลติ

2

3

4
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ตวัชีว้ดั กรมการขา้ว
(สนิคา้ขา้ว)

กรมสง่เสรมิการเกษตร
(สนิคา้พชืและแมลง

เศรษฐกจิ)

กรมประมง
(สนิคา้ประมง)

กรมปศสุตัว ์
(สนิคา้ปศสุตัว)์

กรมหมอ่นไหม
(สนิคา้หมอ่นไหม)

ขัน้ต ่า ขัน้
มาตรฐาน

ขัน้สงู ขัน้ต ่า ขัน้
มาตรฐาน

ขัน้สงู ขัน้ต ่า ขัน้
มาตรฐาน

ขัน้สงู ขัน้ต ่า ขัน้
มาตรฐาน

ขัน้สงู ขัน้ต ่า ขัน้
มาตรฐาน

ขัน้สงู

ตวัชีว้ดัยอ่ยที่ 1 
รอ้ยละของตน้ทนุ
การผลติทีล่ดลง

รอ้ยละ 
6.84

รอ้ยละ 
8.42

รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 
6.00

รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 
12.59

รอ้ยละ 
6.75

รอ้ยละ 
7.75

รอ้ยละ 
8.75

รอ้ยละ 
15.97

รอ้ยละ 
17.97

รอ้ยละ 
19.97

รอ้ยละ 
8.00

รอ้ยละ 
10.38

รอ้ยละ 
12.76

ตวัชีว้ดัยอ่ยที่ 2 
รอ้ยละของ
ผลผลติสนิคา้
เกษตรทีเ่พิม่ขึน้

รอ้ยละ 
7.50

รอ้ยละ 
9.33

รอ้ยละ 
11.15

รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 
14.56

รอ้ยละ 
19.12

รอ้ยละ 
7.42

รอ้ยละ 
8.42

รอ้ยละ 
9.42

รอ้ยละ 
33.98

รอ้ยละ 
34.98

รอ้ยละ 
35.98

รอ้ยละ 
8.00

รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 
12.00

ตวัชีว้ดัยอ่ยที่ 3 
รอ้ยละของแปลง
ทีไ่ดร้าคาผลผลติ
เพิม่ขึน้

รอ้ยละ
4.00

รอ้ยละ
5.00

รอ้ยละ
6.00

รอ้ยละ
5.00

รอ้ยละ
7.00

รอ้ยละ
8.99

รอ้ยละ
3.64

รอ้ยละ
4.14

รอ้ยละ
4.64

รอ้ยละ
17.12

รอ้ยละ
18.12

รอ้ยละ
19.12

รอ้ยละ
5.00

รอ้ยละ
5.54

รอ้ยละ
6.07

ตวัชีว้ดัยอ่ยที่ 4
รอ้ยละของแปลง
ใหญท่ีไ่ดรั้บการ
รับรองคณุภาพ
และมาตรฐานการ
ผลติ

รอ้ยละ 
60.00

รอ้ยละ 
68.49

รอ้ยละ 
76.97

รอ้ยละ 
60.00

รอ้ยละ 
78.64

รอ้ยละ 
97.28

รอ้ยละ 
95.68

รอ้ยละ 
97.43

รอ้ยละ 
99.18

รอ้ยละ 
25.95

รอ้ยละ 
27.15

รอ้ยละ 
28.24

รอ้ยละ 
60.00

รอ้ยละ 
69.09

รอ้ยละ 
78.18

สรปุเกณฑก์ารประเมนิ



เกณฑก์ารประเมนิ : 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

กรมการขา้ว รอ้ยละ 6.84
(ผลการด าเนนิงานปี 62)

รอ้ยละ 8.42
(interval +/-1.58%)

รอ้ยละ 10.00
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

กรมสง่เสรมิการเกษตร รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 10.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 12.59
(ผลการด าเนนิงานปี 61)

กรมประมง รอ้ยละ 6.75
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 7.75
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 8.75

กรมปศสุัตว์ รอ้ยละ 15.97
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 17.97
(interval +/-2%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 19.97

กรมหมอ่นไหม รอ้ยละ 8.00
(ผลการด าเนนิงานปี 61)

รอ้ยละ 10.38
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 12.76
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1 รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง หมายถงึ ตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรทีล่ดลงจากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ เมือ่เทยีบกบัตน้ทนุการผลติ
สนิคา้เกษตรจากการท าการเกษตรกอ่นรว่มโครงการฯ

2. ส าหรับกรมประมง และกรมปศสุตัว ์: ตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรทีล่ดลงจากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ ่เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา
3. พจิารณาความส าเร็จจาก ค านวณหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลงของทกุแปลง (โดยเฉลีย่ทกุแปลง)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว 19.26 10.08
(-9.18%)

6.84
(-3.24%)

10.00
(+3.16%)

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

18.56
12.59

(-5.97%) -
15.18

(+2.59)

กรมประมง - - 16.28
17.24

(+0.96)

(แปลงใหญ ่ปี 62)
6.75

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุัตว์ - -
18.44 21.88

(+3.44)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 15.97

กรมหมอ่นไหม
- 8 -

12.76
(+4.76)

6
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เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

กรมการขา้ว รอ้ยละ 7.50
(ผลการด าเนนิงานปี 62)

รอ้ยละ 9.33
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 11.15
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

กรมสง่เสรมิการเกษตร รอ้ยละ 10.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 14.56
(interval +/-4.56%)

รอ้ยละ 19.12
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

กรมประมง รอ้ยละ 7.42
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 8.42
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 9.42

กรมปศสุัตว์ รอ้ยละ 33.98
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 34.98
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 35.98

กรมหมอ่นไหม รอ้ยละ 8.00
(ผลการด าเนนิงานปี 61)

รอ้ยละ 10.00
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 12.00

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่2 รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พิม่ข ึน้

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พิม่ขึน้ หมายถงึ ปรมิาณผลผลติเฉลีย่ของสนิคา้เกษตรตอ่พืน้ที ่ทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ ่
เมือ่เทยีบกบัปรมิาณผลผลติเฉลีย่ของสนิคา้เกษตรตอ่พืน้ทีจ่ากการท าการเกษตรกอ่นเขา้รว่มโครงการฯ

2. ส าหรับกรมประมง และกรมปศสุตัว ์: ผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ ่เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา
3. พจิารณาความส าเร็จจาก ค านวณหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พ ิม่ข ึน้ของทกุแปลง (โดยเฉลีย่ทกุแปลง)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว 13.20 8.12
(-5.08%)

7.50
(-0.62%)

11.15
(+3.65%)

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

- 18.05 - 19.12
(+1.07%)

กรมประมง - - 9.88 12.85
(+2.97%)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 7.42

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุัตว์ - - 17.58 60.28
(+42.70%)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 33.98

กรมหมอ่นไหม - 8 - 11.23
(+3.23%)
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เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

กรมการขา้ว รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 5.00
(interval +/-1%)

รอ้ยละ 6.00

กรมสง่เสรมิการเกษตร รอ้ยละ 5.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 7.00
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 8.99
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

กรมประมง รอ้ยละ 3.64
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 4.14
(interval +/-0.5%)
เป้าหมายปี 64

รอ้ยละ 4.64

กรมปศสุัตว์ รอ้ยละ 17.12
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 18.12
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 19.12

กรมหมอ่นไหม รอ้ยละ 5.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 5.54
(interval +/-0.54%)

รอ้ยละ 6.07
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่3 รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ข ึน้

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ขึน้ หมายถงึ ราคาผลผลติทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ เมือ่เทยีบกบัราคาผลผลติสนิคา้เกษตร
จากราคาท ัว่ไปของจงัหวดั เพือ่ใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการท าแปลงใหญข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. พจิารณาความส าเร็จจาก ค านวณหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของราคาผลผลติทีเ่พ ิม่ข ึน้ของทกุแปลง (โดยเฉลีย่ทกุแปลง)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

16.01 19.34
(+3.33%)

-
8.99

(-10.35%)

กรมประมง - -
4.42 4.03

(-0.39%)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 3.64

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุัตว์
- -

13.28 11.31
(-1.97%)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 17.12

กรมหมอ่นไหม
-

4
-

6.07
(+2.07)

กรมปรับค านยิามการเกบ็ขอ้มลูใหม ่จงึไมม่ขีอ้มลูพืน้ฐาน
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เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู (100)

กรมการขา้ว รอ้ยละ 60.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 68.49
(interval +/- 8.49%)

รอ้ยละ 76.97
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

กรมสง่เสรมิการเกษตร รอ้ยละ 60.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 78.64
(interval +/- 18.64%)

รอ้ยละ 97.28
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

กรมประมง รอ้ยละ 95.68
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 97.43
(interval +/- 1.75%)

รอ้ยละ 99.18
(ผลการด าเนนิงานปี 63 แปลงปี 61)

กรมปศสุัตว์ รอ้ยละ 25.95
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 27.15
(interval +/-1.15%)

รอ้ยละ 28.24
(ผลการด าเนนิงานปี 63 แปลงปี 61)

กรมหมอ่นไหม รอ้ยละ 60.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 69.09
(interval +/- 9.09%)

รอ้ยละ 78.18
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดรั้บการรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ หมายถงึ จ านวนแปลงใหญ่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุน
ใหเ้ขา้สูก่ารตรวจสอบรับรองคณุภาพมาตรฐานทีไ่ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิงานของสว่นราชการ (ของแตล่ะกรมทีรั่บผดิชอบ)

2. เฉพาะแปลง/สนิคา้ทีส่ามารถเขา้สูร่ะบบรับรองไดต้ามหลักเกณฑข์องทางราชการ
3. ระบบการรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ เชน่ มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มาตรฐาน GAP GFM ฟารม์ปลอดโรค จากหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการรับรองมาตรฐานนัน้ๆ 

➢ แปลงของเกษตรกรทีส่ามารถตรวจรับรองได ้คอื
1) เป็นแปลงทีม่เีอกสารสทิธิ์
2) เป็นสนิคา้ทีส่ามารถตรวจรับรองมาตรฐานได ้

4.   จ าแนกชนดิสนิคา้ในแปลงใหญ ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น 2 กลุม่ ดงันี้
- กลุม่ที ่1 สนิคา้เกษตรทีไ่มส่มัครตรวจรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ เชน่ มันส าปะหลงั ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ออ้ยโรงงาน ยางพารา เป็นตน้
- กลุม่ที ่2 สนิคา้เกษตรทีส่มัครตรวจรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ ไดแ้ก ่พชืผัก ไมผ้ล ขา้ว พชือาหาร สนิคา้ประมง สนิคา้ปศสุตัว ์เป็นตน้

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว - - 64
76.97

(+12.97)

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

- 47.52
-

97.28
(+49.76)

กรมประมง 92.86
99.18

(+6.32)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 95.68

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุัตว์ - - 17.43
28.24

(+10.81)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 25.95

กรมหมอ่นไหม - 40 -
78.18

(+38.18)

เงือ่นไข

▪ กรมสง่เสรมิการเกษตร  จะตอ้งสง่ขอ้มลูรายชือ่
เกษตรกรทีย่ืน่เขา้สูร่ะบบการตรวจรับรอง (GAP 
Online) ของกรมวชิาการเกษตร ใหส้ านกังาน 
ก.พ.ร. ภายใน 30 เมษายน 2564 เพือ่ใช ้

เป็นฐานในการค านวณ (N ใหญ)่
▪ ไมนั่บแปลงเกษตรกรทีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจ

ประเมนิ และแปลงเกษตรกรทีข่อยกเลกิการ
ตรวจประเมนิ (ไมนั่บเป็น N ใหญ)่ เพือ่น ามา
ค านวณ

หมายเหต ุ: ชนดิพชื (กสก.) ทีส่ามารถตรวจ
รับรองมาตรฐานได ้ จ านวน 14 รายการ จาก 
46 รายการสนิคา้ ไดแ้ก ่1) พชืผัก 2) มะพรา้ว 
3) สบัปะรด 4) มะยงชดิ 5) สม้โอ 6) เงาะ 7) 
ทเุรยีน 8) มังคดุ 9) สละ 10) ปาลม์น ้ามัน 11)
กลว้ย 12) อโวคาโด 13) มะขาม 14) มะมว่ง

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่4 รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ
และมาตรฐานการผลติ



เง ือ่นไข

1. จัดท ารายละเอยีดตวัชีว้ดั แสดงโครงสรา้งฐานขอ้มลูตาม Data Standard รปูแบบการใชง้านระบบ กอ่น-หลงั การปรับปรงุขอ้มลูภาพรวมของขอ้มลู โดยขอใหจั้ดสง่มายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มนีาคม 2564
2. จัดท ารายงานผลการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูกลางทีไ่ดม้กีารปรบัปรงุมาตรฐานขอ้มลูกลางแลว้ โดยใหร้ะบวุา่ น าไปใชใ้นรปูแบบใด โดยหน่วยงานใด รวมถงึรายงานผลการตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
กบัหน่วยงานภายนอก มาพรอ้มการรายงานประเมนิผลตนเอง 15 ตลุาคม 2564

3. หากสว่นราชการไมไ่ดด้ าเนนิการในเงือ่นไขใด จะพจิารณาปรบัลดคะแนน ขอ้ละ 12.5 คะแนน

2. การพฒันามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน(75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

กรอบ Data Standard
ของฐานขอ้มลูทะเบยีน
เกษตรกร ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศใช ้

Data Standard และใหบ้รกิาร
ตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรกบัหน่วยงานภายนอก

รายงานการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลู
กลางขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลู
ทะเบยีนเกษตรกร ภายหลงัการ
ปรับปรุง อยา่งนอ้ย 3 รูปแบบ

(อา้งองิการใชป้ระโยชนท์ะเบยีน
เกษตรกร ตามทีก่ระทรวงระบุ)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและประชาชน สามารถใชข้อ้มลู
จากฐานขอ้มลูดา้นการเกษตรรว่มกนั เพือ่การวเิคราะห ์วางแผน
บรหิารจัดการดา้นการเกษตรตามภารกจิ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์สง่ผลใหล้ดความเสีย่ง 
ป้องกนัและลดความเสยีหายจากภัยธรรมชาต ิภัยเศรษฐกจิทีอ่าจเกดิ
กบัภาคเกษตร ท าใหเ้กษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ รวมทัง้ประชาชน
ไดร้ับความชว่ยเหลอืหรอืรับบรกิารจากหน่วยงานภาครัฐไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ตัวชีว้ัดใหม ่

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2566) 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566

คา่เป้าหมาย

พัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง
(Data Standard)

ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลู
ทะเบยีนเกษตรกร 

พัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง
(Data Standard)
สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ

พัฒนา Big Data Model เพือ่เป็น
เครือ่งมอืส าคญัในการสนับสนุนการ
วางแผนเชงินโยบาย และใหบ้รกิาร

ประชาชน

ค าอธบิาย

1. การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลางของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร เป็นสว่นหนึง่ของการขับเคลือ่นฐานขอ้มลู Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมวัีตถุประสงคใ์นการจัดท ามาตรฐาน
ของทะเบยีนเกษตรกร เพือ่แกปั้ญหาในการปฏบัิตงิานทีผ่่านมาจากโครงการเยยีวยา ทีข่อ้มูลทะเบยีนเกษตรกรมาจากต่างหน่วยงาน และคนละมาตรฐาน จงึท าใหก้ารน าขอ้มูลไปใชม้คีวาม
ลา่ชา้ในการแปลงขอ้มลู และไมม่ปีระสทิธภิาพในการน าไปวางแผนนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ ได ้

2. นยิาม : มาตรฐานขอ้มลู หมายถงึ กฎเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดรปูแบบและการนยิามขอ้มลูทีใ่ช ้รว่มกัน เพือ่อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นขอ้มูลผ่านทางระบบคอมพวิเตอร ์
และท าใหผู้ใ้ชข้อ้มลู และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสือ่สารและเขา้ใจความหมายของขอ้มูลตรงกัน การจัดท ามาตรฐานขอ้มูลขึน้นี้ ตอ้งมาจาก ความเห็นพอ้งตอ้งกัน และไดร้ับความเห็นชอบจากองคก์ร
หรอืคณะกรรมการทีรั่บผดิชอบในการดูแลก ากับการจัดท ามาตรฐานแห่งชาตแิละการน าไปใช ้ (อา้งองิ ส านักงานคณะกรรมการดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกระทรวงดจิทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม (สดช.))

3. รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ : การจัดท ามาตรฐานขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลู
ทะเบยีนเกษตรกร และใหบ้รกิารตรวจสอบสถานการณ์ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกับหน่วยงานภายนอก

4. แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
1. จัดท ากรอบ Data Standard ของ ฐานขอ้มลูทะเบยีน

เกษตรกร อาทเิชน่ การระบชุือ่ตัวแปรขอ้มลู ชนดิของ
ขอ้มลู ก าหนดรหัสขอ้มลู และวธิกีาร Cleaning ขอ้มลู 
รว่มกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอา้งองิมาตรฐานขอ้มลู
บคุคลจากกรมการปกครอง เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานชดุขอ้มูล
ทีท่กุหน่วยงานน าไปใชง้านรว่มกันได ้

2. เสนอกรอบ Data Standard ของฐานขอ้มลูทะเบยีน
เกษตรกร ตอ่คณะกรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ 
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ และก ากับดแูล
ขอ้มลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ประกาศใช ้Data Standard มาตรฐานขอ้มลูบคุคลของ
ฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 

4. ใหบ้รกิารตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกับ
หน่วยงานภายนอก

ข ัน้ตอนหลกัการด าเนนิงานในปี 2564
(ภายใตข้ัน้ตอนการจัดท ามาตรฐานขอ้มลู 9 ขัน้ตอน)
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แนวทางในการท ามาตรฐานขอ้มลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค าอธบิาย : อเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาต ิหรอื TH e-GIF เพือ่ใหห้น่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกใช ้

อา้งองิร่วมกันในการบูรณาการ เชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะน าไปสูก่ารยกระดับการบรกิารใหก้ับ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว

องคป์ระกอบของมาตรฐานขอ้มลูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู โดยมวีัตถุประสงค ์เพือ่ใช ้

เป็นแนวทางในการจัดเก็บขอ้มูลส าหรับการก ากับ ตดิตาม และ
ประเมนิผล และใชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจัดเก็บขอ้มลู และ
ลดปัญหาในการจัดเก็บขอ้มูลที่ซ ้าซอ้น ซึง่องค์ประกอบของชุด
ขอ้มลูมาตรฐาน (Minimum data Set) เชน่ สถานทีอ่ยู ่สมาชกิใน
ครัวเรือน อาชพี รายได/้หนี้สนิ การประกอบกจิกรรมทางเกษตร 
สถานทีป่ระกอบกจิกรรมทางการเกษตร เป็นตน้

1) มาตรฐานชุดขอ้มลู 

คือ การก าหนดรูปแบบและขอ้ก าหนดของเมทาดาตาเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกันตลอดทัง้หน่วยงาน ISO/IEC 11179 และ 
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) ไดก้ าหนดมาตรฐานเมทา
ดาตาส าหรับอธิบายชุดขอ้มูล เช่น ชื่อขอ้มูล ชื่อ เจา้ของขอ้มูล 
ค าอธบิายขอ้มูล ขอบเขตการจัดเก็บ รูปแบบขอ้มูล ภาษา สทิธกิาร
เขา้ถงึ ทัง้นี้ มาตรฐาน เมทาดาตามักจะอา้งถงึทัง้เมทาดาตาเชงิธุรกจิ
และเมทาดาตาเชงิเทคนคิ แต่มักจะไมร่วมองคป์ระกอบของฟิลดข์อ้มูล 
ซึง่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละชุดขอ้มูล ในที่นี้ เป็นการก าหนด
มาตรฐานเมทาดาตา สาหรับขอ้มล ูภาครัฐ ทีเ่ป็นเมทาดาตาเชงิธรุกจิ

2) มาตรฐานค าอธบิาย (Metadata Standard)

คือ การก าหนดมาตรฐานการใชร้หัสแทนขอ้มูล เพื่อใหก้ารเชือ่มโยง
ขอ้มลูทางคอมพวิเตอร ์และการประมวลผลขอ้มลูมปีระสทิธภิาพ โดยจะ
ก าหนดลงไปถงึชนดิ ขนาด ชือ่ ของฟิลด์ทีใ่หก้ับขอ้มูลนัน้ เชน่ รหัส
จังหวัด อ าเภอ ต าบล รหัสค าน าหนา้ชือ่ เพศ สถานะสมรส รหัสการ
ประกอบกจิกรรมทางการเกษตร เป็นตน้

เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู และการน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง
สะดวกและมปีระสทิธภิาพ เชน่ DOCX, PDF, Excel, CSV, JSON, 
XML เป็นตน้

3) มาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ 4) มาตรฐานรหสัขอ้มลู 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู โดยมวีัตถุประสงค ์เพือ่ใช ้

เป็นแนวทางในการจัดเก็บขอ้มูลส าหรับการก ากับ ตดิตาม และ
ประเมนิผล และใชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจัดเก็บขอ้มลู และ
ลดปัญหาในการจัดเก็บขอ้มูลที่ซ ้าซอ้น ซึง่องค์ประกอบของชุด
ขอ้มลูมาตรฐาน (Minimum data Set) เชน่ สถานทีอ่ยู ่สมาชกิใน
ครัวเรือน อาชพี รายได/้หนี้สนิ การประกอบกจิกรรมทางเกษตร 
สถานทีป่ระกอบกจิกรรมทางการเกษตร เป็นตน้

คือ การก าหนดรูปแบบและขอ้ก าหนดของเมทาดาตาเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกันตลอด ทัง้หน่วยงาน ISO/IEC 11179 และ Dublin Core 
Metadata Initiative (DCMI) ไดก้ าหนดมาตรฐานเมทาดาตาส าหรับ
อธบิายชุดขอ้มูล เช่น ชือ่ขอ้มูล ชือ่ เจา้ของขอ้มูล ค าอธบิายขอ้มูล 
ขอบเขตการจัดเก็บ รปูแบบขอ้มลู ภาษา สทิธกิารเขา้ถงึ ทัง้นี ้มาตรฐาน 
เมทาดาตามักจะอา้งถงึทัง้เมทาดาตาเชงิธุรกจิและเมทาดาตาเชงิ
เทคนิค แต่มักจะไม่รวมองค์ประกอบของฟิลด์ขอ้มูล ซึ่งเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละชดุขอ้มูล ในทีน่ี้ เป็นการก าหนดมาตรฐานเม
ทาดาตา ส าหรับขอ้มลภูาครัฐ ทีเ่ป็นเมทาดาตาเชงิธรุกจิ
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ข ัน้ตอนการจดัท ามาตรฐานขอ้มลู

ล าดบั กจิกรรม หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานสนบัสนุน

1 ก าหนดกรอบของการด าเนนิงาน 
โดยขอ้มลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบง่ออกเป็นกลุม่ใหญ่
ๆ เชน่ รายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวบคุคล รายการขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิกรรมทางการเกษตร รายการรายงาน
ขอ้มลู หน่วย มาตราวดั เป็นตน้ การด าเนนิงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ก าหนดใหจ้ัดท ามาตรฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูของ
บคุคล

• สศก. กสก. ปศ. ปม. กยท. มม. 
• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน

2 รวบรวมรายชือ่ขอ้มูล จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อน ามาวเิคราะห์ใหไ้ดชุ้ดขอ้มูลที่สามารถใชร้่วมกันได ้เป็น
แบบฟอรม์กลางร่วมกนั (Single Form)
• แบบฟอรม์การขึน้รับทะเบยีน และการส ารวจขอ้มลูจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

• จัดหมวดหมูข่องชือ่ขอ้มลู

• สศก. กสก. ปศ. ปม. กยท. มม. 
• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน

3 นยิาม และวเิคราะหช์ือ่ขอ้มูล ใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ
ในการใชข้อ้มลูใหม้นียิาม ความหมายเดยีวกนั และเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั

• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน
• DGA

4 ก าหนดชือ่ของขอ้มูล ใหเ้ป็นมาตรฐาน และรองรบัการขยาย
เพิม่เตมิขอ้มูลในอนาคต
• กฎการตัง้ชือ่
• โครงสรา้งของขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส์

• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน
• DGA

ก าหนดกรอบของการด าเนนิงาน 1 รวบรวมรายชือ่ขอ้มลูงาน 2 นยิาม และวเิคราะหช์ือ่ขอ้มลู 3

ก าหนดชือ่ของขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐาน4 ก าหนดมาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส์5 ประกาศการใชม้าตรฐานขอ้มลู 6

หน่วยงานน ามาตรฐานไปใช ้ปรับปรงุแบบการขึน้ทะเบยีน7 จัดท าแพล็ตฟอรม์กลาง 8 จัดท าชดุขอ้มลูเปิด9
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ล าดบั กจิกรรม หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานสนบัสนุน

5
ก าหนดมาตรฐานรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู และการน าไฟลร์ูปแบบตา่งๆ
เชน่ DOCX, PDF, Excel, CSV, JSON, XML ไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งสะดวกและมปีระสทิธภิาพ

• ทกุหน่วยงาน • DGA

6 ประกาศการใชม้าตรฐานขอ้มูล ใหเ้ป็นมาตรฐานกลาง 
โดยใชก้ลไกของคณะท างาน เชน่ 

• คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

• DGA
• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพัฒนา
ฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอ้มลู
เกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

7 หนว่ยงานน ามาตรฐานไปใช ้ปรบัปรุงแบบการขึน้ทะเบยีน
การส ารวจขอ้มลู การปรับปรุงแบบฟอรม์การใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน

• ทกุหน่วยงาน

8 จดัท าแพล็ตฟอรม์กลาง 
ส าหรับจัดเก็บ และใหบ้รกิารขอ้มลูมาตรฐานกลางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมขีอ้มลูสนับสนุนจากหน่วยงานรับขึน้
ทะเบยีน และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

• สศก. • NECTEC
• DGA
• ทกุหน่วยงาน

9
จดัท าชุดขอ้มูลเปิด 
ทีส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เผยแพร่ใน 
data.go.th oepndata.moac.go.th และ data.moac.go.th
เชน่ จ านวนเกษตรกร จ านวนครัวเรอืนเกษตรกร

• สศก. • ทกุหน่วยงาน

ข ัน้ตอนการจดัท ามาตรฐานขอ้มลู

วธิกีารใหบ้รกิารตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกบัหนว่ยงานภายนอก

1) ใหบ้รกิารตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร รายบคุคล พชื ประมง ปศสุตัว ์ในทีเ่ดยีว 
(เดมิตอ้งตรวจสอบสถานะแยกตามหน่วยงานทีข่ ึน้ทะเบยีน)

2)ใหบ้รกิารตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนทกุราย พชื ประมง ปศสุตัว ์ในทีเ่ดยีว (ตรวจสอบทัง้ระบบฐานขอ้มลู) กับหน่วยงานทีร่อ้งขอบรกิาร
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รวบรวม/น าเขา้ขอ้มลู

1) ดา้นเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกร

-> ทะเบยีนเกษตรกร

Data Process

Big Data 
RoadMap 64 65 66

Data Standard
ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

Data Standard
สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ

Big Data Model 

ประมวลโดย AI

ภาพรวมการท างานของระบบฐานขอ้มลูเกษตรขนาดใหญ ่(Big Data)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) ดา้นน า้และการชลประทาน

2) ดา้นสนิคา้เกษตร

3) ดา้นดนิและพืน้ทีเ่กษตรกรรม

Descriptive Analytics ท ารายงาน
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยเนน้การอธบิายว่า
ก าลังเกิดขึน้ หรืออาจจะเกิด อะไรขึ้น 
สามารถอธบิายถงึสาเหตุการเกดิต่าง ๆ
ได ้วา่ท าไมจงึเกดิเหตกุารณ์นัน้ขึน้

Predictive Analytics การวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อ “พยากรณ์” หรือ “ท านาย” สิ่งที่
ก าลัง เกิดขึ้น โดยใช  ้ขอ้มูลในอดีต 
ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 
และการท า Data Modeling โดยใช ้

เครือ่งมอื ปัญญาประดษิฐ ์

Prescriptive Analytics การวเิคราะห์
ขอ้มลู โดย พยากรณ์ หรอืท านายวา่อะไรจะ
เกดิขึน้ จัดท า ขอ้เสนอทางเลอืกและผล
แต่ละทางเลอืก วา่จะมขีอ้ด ีและขอ้เสยี
อย่างไร โดยโมเดลขอ้มูลของ Prescriptive
Analytics นัน้จะสามารถ ปรับเปลีย่น ไดต้าม
นโยบายหรอืขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิขึน้

การน าเสนอขอ้มลูขนาดใหญ่

การน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

Open Data -> เผยแพร่

Data Exchange ->แลกเปลีย่น

การบรหิารจดัการขอ้มลู

Data Integration
• ก าหนดระบบบัญชขีอ้มลูระบบ
ฐานขอ้มลูกลาง

• ก าหนดรายการขอ้มลูหลัก (Master 
Data) และขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา

• ก าหนดระบบการเปิดเผยขอ้มลู 
(Open data)

Data Driven
• ใช ้Big Data เพือ่สนับสนุนการ

ขบัเคลือ่นงานบรกิารภาครัฐ
• ใช ้Big Data เพือ่บรหิารจัดการดา้น

การเกษตร

Data Governance
• ควบคมุมาตรฐานขอ้มลู

-> Data Standard
• ควบคมุคณุภาพขอ้มลู
• ควบคมุความปลอดภัยขอ้มลู
• ก าหนดนโยบายขอ้มลู

Farmer One
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ข ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร และการน าขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรมาใชง้าน

นยิาม: ระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง หรอื Farmer ONE เป็นฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรจากหน่วยงานในสงักัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนการผลติ และชว่ยเหลอืเกษตรกร

เกษตรกร
ขึน้ทะเบยีน

แยกตามหน่วยงาน

พชื

ประมง

ปศสุตัว ์

หมอ่นไหม

ยางพารา

Famer one

ขอ้มลูสนิคา้เกษตร 
พชื=476ชนดิ ปศสุตัว=์49ชนดิ ประมง=136 ชนดิ

ขอ้มลูเกษตรกร
จ านวนครัวเรอืนเกษตรกร 8,099,920 ครัวเรอืน
จ านวนเกษตรกรผูม้าขึน้ทะเบยีน 9,110,819 ราย

ขอ้มลู ณ พ.ย. 63

หนว่ยการจดัเก็บขอ้มลู : จดัเก็บขอ้มลูเกษตรเป็นรายคน รวมถงึจดัเก็บขอ้มลูอืน่ ๆ ที่
เก ีย่วขอ้ง เพือ่น าไปประกอบการบรหิารจดัการตามนโยบาย ในรปูแบบตา่ง ๆ เชน่
รายบคุคล/ครวัเรอืน/พืน้ที/่แปลง/ชนดิสนิคา้ ฯลฯ 

ปัจจบุันยังไมม่ ีData Standard สศก.
จงึตอ้งแปลงขอ้มลูของทกุหน่วยงาน

กอ่นจัดเก็บใน Famer One

1 รายสามารถ
ขึน้ทะเบยีน

ไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน

การใชป้ระโยชน ์จากทะเบยีนเกษตรกร (Farmer One)

1) เป็นขอ้มลูตัง้ตน้ในการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูทีส่ าคญัของกระทรวงฯ ในการขบัเคลือ่นงานส าคญัตามนโยบายของรัฐบาล เชน่ การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรรมยั่งยนื 
การพัฒนาฐานขอ้มลูการผลติเป็นรายสนิคา้
2) เป็นฐานขอ้มูลเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกร เช่น โครงการเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เมือ่กระทรวงฯ มฐีานขอ้มลูดงักลา่วแลว้สง่ผลใหก้ารชว่ยเหลอืเยยีวยาเกษตรกรมคีวามรวดเร็วมากยิง่ขึน้ ลดความซ ้าซอ้นในการด าเนนิงาน การตรวจสอบขอ้มูลรายบคุคลจะมี
ประสทิธภิาพมากขึน้
3) มฐีานขอ้มลูเกษตรกรและขอ้มลูใชป้ระกอบการวางแผนงานโครงการ และนโยบายส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชน่ การวางแผนการผลติสนิคา้เกษตร 
การวางแผนการตลาดเชือ่มโยงกบักระทรวงพาณชิย ์และการสง่เสรมิดา้นการผลติแกเ่กษตรกรไดต้รงกบัความตอ้งการของเกษตรกรมากขึน้
4) ใชส้นับสนุนการด าเนนิงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เชน่ โครงการรับเงนิเยยีวยาเราไมท่ิง้กนั โดยการตรวจสอบความซ ้าซอ้นขอ้มลูประชาชนกบั กระทรวงการคลงั 
และส านักงานประกนัสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนือ่งจากตรวจสอบจากฐานขอ้มลูในแหลง่เดยีวกนั (ไมต่อ้งแยกตรวจสอบตามกรม) 

ปญัหาการปฏบิตังิาน ในกรณีทีย่งัไมม่กีารจดัท ามาตรฐานทะเบยีนเกษตรกร

1.ฐานขอ้มูลทะเบยีนเกษตรกรที่มีอยู่ไม่สามารถน ามาวางแผนส่งเสรมิการผลติไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เนื่องจากการวางรูปแบบในการเก็บขอ้มูลยังไม่มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
วัตถปุระสงคข์องการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (พชื ประมง ปศสุัตว)์ ตา่งกัน ท าใหฐ้านขอ้มลูทีม่อียูไ่มส่ามารถน าไปวางแผนส่งเสรมิเกษตรกรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพใหบ้รรลุผลตามยุทธศาสตรช์าติ
และแผนแมบ่ทในดา้นตา่ง ๆ 

2.ในกรณีโครงการเยยีวยาเกษตรกร มขีอ้มลูเกษตรกรจากหลายหน่วยงานทีม่มีาตรฐานตา่งกัน ดังนัน้ กอ่นการน าขอ้มลูไปใชง้านจงึตอ้งแปลงรปูแบบขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน สง่ผลใหเ้พิม่
ระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน เกดิความซ ้าซอ้น และอาจสง่ผลถงึความผดิพลาดขอ้มลู
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ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2557/588 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

รายไดเ้งนิสดสทุธิ
ทางการเกษตร

(บาท/ครัวเรอืน/ปี)
57,063 56,967 58,975 74,483 78,604

รายไดเ้งนิสดทาง
การเกษตร

148,390 157,249
(+5.97%)

160,932
(+2.34%)

197,373

(+22.64%)

204,066
(+3.39%)

รายจา่ยเงนิสดทาง
การเกษตร

91,326 100,281
(+9.81%)

101,957
(+1.67%)

122,890
(+20.53%)

125,462
(+2.09%)

Growth%
(รายไดเ้งนิสด

สทุธ)ิ
- -0.17 +3.52 +26.30 +5.53

16

ค าอธบิาย

1. เป็นตัวชีว้ดั 1 กรม 1 ปฏริปู ตามแผนปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ : กจิกรรมปฏริปูที ่1  การสรา้งเกษตรมลูคา่สงู (High Value Added) โดยก าหนดตัวชีว้ดัรายไดเ้งนิสดสทุธทิาง
การเกษตรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี  แตเ่นือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องเกษตรกร  และการประกาศนโยบายการ
ยกเลกิการใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่คีวามเสีย่งสงู 3 ชนดิ ไดแ้ก ่พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส และไกลโฟเซต  จะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติ (ปัจจัยการผลติ และแรงงาน) เพิม่สงูขึน้  
ท าใหไ้มส่ามารถก าหนดเป้าหมายเป็นไปตามแผนปฏริปูประเทศได ้

2.รายไดเ้งนิสดทางการเกษตร  หมายถงึ รายไดเ้งนิสดจากผลผลติ ผลพลอยไดแ้ละสิง่อืน่ใดจากกระบวนการผลติทางการเกษตร ซึง่ไดจ้ากการจ าหน่าย ประกอบดว้ย รายไดเ้งนิสด
เกษตรทางพชื ทางสตัว ์และเกษตรอืน่

3. รายจา่ยเงนิสดทางการเกษตร หมายถงึ รายจา่ยทีเ่ป็นเงนิสดในการจัดหา (ซือ้) วสัด ุปัจจัยการผลติและคา่จา้งแรงงานทีใ่ชใ้นกระบวนการการ ผลติทางการเกษตรทัง้การปลกูพชื 
เลีย้งสตัว ์และกจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วกบัการเกษตรทีเ่กดิขึน้ในฟารม์

4. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตร หมายถงึ รายไดเ้งนิสดทางการเกษตร หกัดว้ยรายจา่ยเงนิสดทางการเกษตร
5. เป้าหมายตามแผนฯ เกษตร ภายใตแ้ผนพัฒนาฯ 12 จ านวน 59,460 บาท/ครัวเรอืน/ปี ภายในปี 2564
6. ประเมนิผลการด าเนนิงานโดยใชข้อ้มลูผลการส ารวจฯ (ตัวเลขจรงิ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100)

59,460 
บาท/ครัวเรอืน/ปี 

(เป้าหมายตามแผน 12)

67,695.73 
บาท/ครัวเรอืน/ปี

(interval +/- 8,235.73)

75,931.46
บาท/ครัวเรอืน/ปี

(ผลการด าเนนิงานปี 63 + แนวโนม้อตัรา
การเตบิโตภาคเกษตร ปี 63 (-3.4))

ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1.ครัวเรอืนเกษตรกรมรีายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตร
เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา

2.การยกระดับรายไดข้องครัวเรอืนเกษตรใหส้งูขึน้ ลดความ
เหลือ่มล ้าทางรายไดใ้นภาคเกษตร

3. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเพิม่ข ึน้ (บาท/ครวัเรอืน/ปี) (1 กรม 1 ปฏริปู) ตัวชีว้ัด
เดมิ  

เฉลีย่ผลยอ้นหลงั 3 ปี = 70,687.33 บาท/ครวัเรอืน/ปี

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรฯ

ภาคเหนอื ภาคตอ./เหนอื ภาคกลาง ภาคใต ้ ภาพรวม(ประเทศ)

คา่เป้าหมายตามแผน 12 เทา่กบั 59,460 บาท/ครัวเรอืน/ปี 

62,83039,339
100,273

119,096
78,604

29,875
92,282

70,514

118,660
74,483

57,74329,757 103,487

58,975
83,539

หมายเหต ุ: แนวโนม้อตัราการเตบิโตภาคเกษตร ปี 63
จากรายงานสภาวะเศรษฐกจิการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2563 
และแนวโนม้ปี 2563  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

หมายเหต ุ: คาบเวลาของขอ้มลูแตล่ะปี ตัง้แต ่1 พฤษภาคม ถงึ 30 เมษายน

น า้หนกั
15

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ : กจิกรรมปฏริปูที ่1  การสรา้งเกษตรมลูคา่สงู 
(High Value Added)

เป้าหมาย ยกระดบัรายไดภ้าคการเกษตร อาหารแปรรปู และผลติภัณฑช์วีภาพ

ตวัชีว้ดั 1. อตัราการขยายตวัของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตวัเฉลีย่ รอ้ยละ 3.8
2. มลูคา่ของสนิคา้เกษตรแปรรปู เกษตรชวีภาพ  และเกษตรทีไ่ดจ้ากเทคโนโลย ีสมยัใหมค่ดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 20 ของ  GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี
3. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี
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4. การจดัท าสารสนเทศตน้ทนุการผลติภาคเกษตรจ านวน 8 ชนดิ

ค าอธบิาย

• ขอบเขตการประเมนิ ตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรจ านวน 8 ชนดิ ไดแ้ก ่1.ถั่วเหลอืง 2.ขา้วโพดฝักออ่น 3.ขา้วโพดหวาน 4.ลิน้จี ่5.ขา้วหอมมะล ิGAP 
6.กลว้ยไม ้7.แพะเนือ้ 8.กุง้กา้มกราม (เป็นการอพัเดตขอ้มลูตน้ทนุ 6 ชนดิ ยกเวน้สนิคา้เกษตร 2 ชนดิ คอื 1. ขา้วโพดฝักออ่น 2. ขา้วโพดหวาน )     

• วธิกีารเก็บขอ้มลู  ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม การประมวลผล การเผยแพรผ่า่นชอ่งทางทีก่ าหนด
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร 
• สนิคา้เกษตรทัง้ 8 ชนดินี ้มแีผนการส ารวจขอ้มลูตน้ทนุทีไ่ดก้ าหนดไว ้และสนิคา้บางชนดิเป็น future crop คอื เป็นสนิคา้ทีปั่จจบุนัเกษตรกรยงัไมน่ยิม

ปลกู/เพาะเลีย้ง แตม่แีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บการสง่เสรมิในอนาคต คอื แพะเนือ้ กบั กุง้กา้มกราม

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

วเิคราะห ์ประมวลผลขอ้มลู 

และน าเสนอคณะกรรมการ

สารสนเทศการเกษตร

• เสนอผูบ้รหิารเห็นชอบ

• เผยแพร่ขอ้มลูตน้ทนุ ทัง้ 4 ประเภท

ตน้ทนุ 8 ชนดิสนิคา้เกษตร ผา่น 

application / website

• จัดท าบทวเิคราะหข์อ้มลูตน้ทนุการผลติเพือ่การวาง

แผนการผลติและเผยแพร่ ผา่น application / website

• รายงานการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เกษตรกร/ภาครัฐ/ภาคเอกชนไดรั้บบรกิารขอ้มลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจการผลติทางการเกษตร/ก าหนดนโยบาย/มาตรการตา่ง ๆ

เง ือ่นไข

ขอ้มลูตน้ทนุเป็นขอ้มลูทีม่คีวาม

ออ่นไหวตอ่ราคาและการคา้ มี

ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

จงึเผยแพร่ขอ้มลูเฉพาะ 

1) ตน้ทนุผันแปร 

2) ตน้ทนุคงที่

3) ตน้ทนุรวม (บาท/ไร่) 

4) ตน้ทนุตอ่หน่วย (บาท/หน่วย)

ตัวชีว้ัดใหม่
น า้หนกั
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ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

- - - - -

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย

สารสนเทศตน้ทนุ
การผลติภาค
เกษตร จ านวน 

8 ชนดิ

xxx xxx xxx xxx

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

1) จัดท าแผนการปฏบัิตงิาน (แผนงานแผนเงนิ ระยะเวลาด าเนนิการ)

2) จัดท าคูม่อืการส ารวจ (แผนแบบการส ารวจขนาดตัวอยา่งนยิาม

แบบส ารวจ)

3) จัดประชมุชีแ้จงกอ่นส ารวจ

4) ลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูภาคสนาม

5) บันทกึขอ้มลูจากแบบลงระบบโปรแกรมประมวลผลและประมวลผล

ระดับตัวอยา่งและจังหวัด

6) สง่ขอ้มลูผา่นระบบครบถว้นตามแผนปฏบัิตงิาน

7) วเิคราะหป์ระมวลผลระดับภาค ประเทศในภาพรวม

8) น าผลการส ารวจเสนอคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร

9) น าเสนอผูบ้รหิารเพือ่ขออนุมัตเิผยแพรต่อ่ไปตามชอ่งทางทีก่ าหนด



ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 100
(12 เรือ่ง)

รอ้ยละ 100
(7 เรือ่ง)

รอ้ยละ 100
(7 เรือ่ง)

รอ้ยละ 100
(9 เรือ่ง)

5. ความส าเร็จของการตดิตามประเมนิผลโครงการส าคญัตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค าอธบิาย

• พจิารณาจาก สดัสว่นของจ านวนโครงการทีม่รีายงานการตดิตามประเมนิผลฯ ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ
จากผูบ้รหิารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืคณะกรรมการหรือคณะท างาน ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปใชป้ระโยชน ์ตอ่โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงทีม่แีผน
จะตดิตามประเมนิผล ปี 2564 จ านวน 9 เรือ่ง ภายใน 15 กนัยายน 2563

• น าผลการตดิตามประเมนิผลโครงการไปใชป้ระโยชน ์หมายถงึ สศก. เสนอผลการตดิตามประเมนิผล
โครงการต่อผูบ้ริหารของ กษ. ใหค้วามเห็นชอบ และสั่งการใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน าไปใช ้

ประโยชน์ เช่น การปรับปรุงโครงการ วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป อา้งองิในการก าหนด
ทศิทางการพัฒนาการเกษตร/โครงการของหน่วยงาน เป็นตน้

• ส าหรับเงื่อนไขในการประเมิน ขอ้เสนอการวเิคราะห์ความคุม้ค่า จะพิจารณาในแง่ของการลงทุน 
โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงานโครงการที่ประเมินผล เทียบกับผลลัพธ์ที่ได ้     
(ขอ้เสนอฯ อย่างนอ้ยตอ้งมกีารวเิคราะหท์ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ (1) ประสทิธภิาพการปฏบิัตภิารกจิเมือ่
เทยีบกับงบประมาณ (2) ประสทิธผิลการปฏบิัตภิารกจิ วัดความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/์
เป้าหมาย และ (3) ผลกระทบตอ่ประชาชน/เศรษฐกจิ/สงัคม/สิง่แวดลอ้ม/การเมอืง)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ หรอืคณะท างาน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง น าขอ้มูลผลการตดิตามประเมนิผลไปใชใ้นการวางแผนก าหนดทศิทาง นโยบาย 
และการด าเนนิงานโครงการตามนโยบายของ กษ. ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคเ์ป้าหมายการพัฒนาการเกษตร สง่ผลใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้

เง ือ่นไข

1. ใหส้ว่นราชการจัดส่งรายละเอยีดโครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงทีม่ี
แผนจะตดิตามประเมนิผล พรอ้มแนวทาง/วธิกีาร เป้าหมายทีจ่ะบรรลุ และ
การวัดผลส าเร็จของแตล่ะโครงการ ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่30
เมษายน 2564

2. ใหส้่วนราชการจัดท าขอ้เสนอการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการตาม
นโยบายกระทรวงที่มีแผนจะติดตาม (ในปี 2564) เพื่อน าไปใชใ้น          
การประเมนิผลปี 2565 หากไมม่กีารด าเนนิการจะปรบัลดลง 15 คะแนน
ของตวัชีว้ดันี้

น า้หนกั
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เกณฑก์ารประเมนิ

โครงการส าคญัตามนโยบายกระทรวงทีม่แีผนจะตดิตาม
ประเมนิผล ปี 2564
1. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีเพือ่แกไ้ขปัญหาทีด่นิท ากนิ

ของเกษตรกร 
2. โครงการพัฒนาเกษตรอนิทรยี ์
3. โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
4. โครงการเกษตรทฤษฎใีหม ่
5. โครงการบรหิารจัดการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตร

เพือ่การบรหิารจัดการเชงิรุก (Agri-Map) 
6. แผนแมบ่ทยอ่ยเกษตรปลอดภัย 
7. แผนแมบ่ทยอ่ยเกษตรแปรรูป 
8. โครงการเกษตรวชิญา อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่
9. โครงการพัฒนาพืน้ทีลุ่ม่น ้าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

จ.นครศรธีรรมราช 

เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100)

รายงานการตดิตาม
ประเมนิผลไดรั้บความ
เห็นชอบจาก ผูบ้รหิาร

ของ กษ. ให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
น าไปใชป้ระโยชน ์ 

รอ้ยละ 80

รายงานการตดิตาม
ประเมนิผลไดรั้บความ
เห็นชอบจาก ผูบ้รหิาร

ของ กษ. ให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
น าไปใชป้ระโยชน ์ 

รอ้ยละ 90

รายงานการตดิตาม
ประเมนิผลไดรั้บความ
เห็นชอบจาก ผูบ้รหิาร

ของ กษ. ให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
น าไปใชป้ระโยชน ์ 

รอ้ยละ 100

ตัวชีว้ัดเดมิ
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
พรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะห์
หรอืสรา้งนวัตกรรมขอ้มลูได ้

เงือ่นไข

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ 
หากสว่นราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
ขัน้ตอนการด าเนนิงานปี 2564

1.เลอืกภารกจิ : การจัดท าและใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศ

การเกษตร

2.รายชือ่ชดุขอ้มลูประกอบดว้ย

1) ปรมิาณการผลติยางพารา ปี 2562

2) ปรมิาณการผลติขา้วโพดเลีย้งสัตว ์ปี 2562

3) ปรมิาณการผลติขา้วนาปรัง ปี 2562

4) ราคาขา้วเปลอืกจา้วหอมมะลริายเดอืน ปี 2563/64

5) ปฏทินิการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญรายเดอืน ปี 2563/64

3.จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata) 

ทกุชดุขอ้มลู

4.จัดท าระบบบัญชขีอ้มลู โดยใชร้ะบบ CKAN

5.จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทกุชดุขอ้มลูทีจั่ดท า 

และเผยแพรผ่า่นระบบ Data Catalog ของศนูยข์อ้มลูเกษตร

แหง่ชาต ิและ www.data.go.th

6. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั

กระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มูล 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม
มาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 

(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน
กระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ

ชดุขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลู สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู

2) ก าหนดใหส้่วนราชการมรีะบบบัญชขีอ้มูล พรอ้มมขีอ้มูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มูลเพือ่เผยแพร่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชี

ขอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรัฐ

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นส่วนทีบั่งคับตอ้งท าการอธบิาย
ขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้
หลากหลายซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ

6.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data)

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั

ดา้นเศรษฐกจิการเกษตร

จดัท ารายงานสถานการณ์
เศรษฐกจิการเกษตรท ัง้ภายใน

ประเทศและตา่งประเทศ

ตดิตามและประเมนิผล 
แผนงาน/โครงการทีส่ าคญัของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอแนะนโยบาย
และจดัท ายทุธศาสตร ์
แผนพฒันา และมาตรการ
ทางการเกษตร  รวมท ัง้จดัท า
ทา่ทแีละรว่มเจรจาการคา้สนิคา้เกษตร
และความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ
การเกษตรระหวา่งประเทศ

การจดัท าและใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

สรปุภารกจิส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

1 2
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ภารกจิหลกั กระบวนการ
ท างานหลกั

กระบวนการท างานยอ่ย ชุดขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู

ได ้ ไมไ่ด ้

ภารกจิการจัดท า
และใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

1.การจัดท าขอ้มลู
ปรมิาณการผลติ
สนิคา้เกษตรที่
ส าคัญ (38 ชนดิ)

1.1 เตรยีมงานวชิาการ คูม่อืการปฏบิตังิาน*
- ระเบยีบวธิกีารส ารวจ
- กรอบบญัชรีายชือ่หมูบ่า้น
- แผนปฏบิตังิาน
- แบบสอบถาม
- รายชือ่หมูบ่า้นตัวอยา่ง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1.2 ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม 
(ส ารวจขอ้มลูตามกลุม่ตัวอยา่งในขอ้ 1.1)

ผลการส ารวจปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตร** ✓

1.3 บนัทกึ/วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรทีผ่า่นการ
วเิคราะห*์*

✓

1.4 พจิารณากลั่นกรอง 
(คณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร 
คณะท างานพัฒนาคณุภาพขอ้มลูฯ 3 ดา้น 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคณุภาพขอ้มลู 3
ดา้น 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพขอ้มลู)

ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรเบือ้งตน้**
ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรเบือ้งตน้**
ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรเบือ้งตน้**
ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรทีผ่า่นการ
พจิารณา**

✓(บางสว่น
✓(บางสว่น)
✓(บางสว่น)

✓

1.5 เผยแพร่ ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตร** ✓

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลังจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิภายในเดอืนมนีาคม 2564
* ชดุขอ้มลู Input ของกระบวนการท างาน
** ชดุขอ้มลู Output ของกระบวนการท างาน
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย ชุดขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู

ได ้ ไมไ่ด ้

ภารกจิการจัดท า
และใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

2.การจัดท าขอ้มลูตน้ทนุการ
ผลติสนิคา้เกษตร

2.1 เตรยีมงานวชิาการ คูม่อืการปฏบิตังิาน*
- ระเบยีบวธิกีารส ารวจ
- แผนปฏบิตังิาน
- จ านวนครัวเรอืนตัวอยา่ง
- แบบสอบถาม

✓

✓

✓

✓

✓

2.2 ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม 
(ส ารวจขอ้มลูตามกลุม่
ตัวอยา่งในขอ้ 2.1)

ผลการส ารวจตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตร** ✓

2.3 บนัทกึ/วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคญัทีผ่า่นการ
วเิคราะห*์*

✓

2.4 พจิารณากลั่นกรอง 
(คณะกรรมการสารสนเทศ
การเกษตร)

ขอ้มลูตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคญัทีผ่า่นการ
พจิารณา**

✓

(บางสว่น)

2.5 เผยแพร่ ขอ้มลูตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตร** ✓

(บางสว่น)

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลังจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิภายในเดอืนมนีาคม 2564
* ชดุขอ้มลู Input ของกระบวนการท างาน
** ชดุขอ้มลู Output ของกระบวนการท างาน
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ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย ชุดขอ้มลู การเปิดเผย
ขอ้มลู

ได้ ไมไ่ด้

ภารกจิการจัดท า
และใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

3.การจัดท าขอ้มลูราคาสนิคา้
เกษตร
ทีส่ าคัญ ณ ไรน่า รายสปัดาห์

3.1 เตรยีมงานวชิาการ    คูม่อืการปฏบิตังิาน*
- รายชือ่สนิคา้เกษตร
- ระเบยีบวธิกีารส ารวจ
- แผนปฏบิตังิาน

✓

✓

✓

✓

3.2 เก็บรวบรวมขอ้มลูจากจดุ
รวบรวม
ในพืน้ที่

ขอ้มลูราคาสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ ณ ไรน่า** ✓

3.3 บนัทกึ/วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูราคาสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ ณ ไรน่าทีผ่า่นการ
วเิคราะห*์*

✓

3.4 เผยแพร่ ขอ้มลูราคาสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ ณ ไรน่า** ✓

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลังจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิภายในเดอืนมนีาคม 2564
* ชดุขอ้มลู Input ของกระบวนการท างาน
** ชดุขอ้มลู Output ของกระบวนการท างาน
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ภารกจิหลัก กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย ชดุขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู

ได ้ ไมไ่ด ้

ภารกจิการจัดท า
และใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

4.การจัดท าขอ้มลูภาวะ
เศรษฐกจิสงัคมครัวเรอืนและ
แรงงานเกษตร

4.1 เตรยีมงานวชิาการ คูม่อืการปฏบิตังิาน*
- แผนปฏบิตังิาน
- ระเบยีบวธิกีารส ารวจ
- บญัชรีายชือ่หมูบ่า้นตวัอยา่ง
- แบบสอบถาม
- ตารางสุม่ครัวเรอืน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4.2 ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม 
(ส ารวจขอ้มลูตามกลุม่
ตัวอยา่งในขอ้ 4.1)

ผลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิสงัคมครัวเรอืนและแรงงาน
เกษตร**

✓

4.3 บนัทกึ/วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิสงัคมครัวเรอืนและแรงงานเกษตร
ทีผ่า่นการวเิคราะห*์*

✓

4.4 พจิารณากลั่นกรอง 
(คณะกรรมการสารสนเทศ
การเกษตร)

ขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิสงัคมครัวเรอืนและแรงงานเกษตร
ทีผ่า่นการพจิารณา**

✓

4.5 เผยแพร่ ขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิสงัคมครัวเรอืนและแรงงาน
เกษตร**

✓

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลังจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิภายในเดอืนมนีาคม 2564
* ชดุขอ้มลู Input ของกระบวนการท างาน
** ชดุขอ้มลู Output ของกระบวนการท างาน
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ภารกจิหลัก กระบวนการท างาน
หลัก

กระบวนการท างานยอ่ย ชดุขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู

ได ้ ไมไ่ด ้

ภารกจิการจัดท า
และใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

5.การจัดท าขอ้มลู
พยากรณ์ทาง
การเกษตรของสนิคา้
เกษตรทีส่ าคญั

5.1 เตรยีมงานวชิาการ - ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตร*
- ขอ้มลูราคาสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั ณ ไรน่า*
- จ านวนวันฝนตก/ปรมิาณน ้าฝน/อณุหภมูริายจังหวัด*
- ปรมิาณน ้าในเขือ่น*
- ขอ้มลูราคาปัจจัยการผลติ*
- ขอ้มลูการแปลภาพถา่ยดาวเทยีม*
- สถานการณ์การผลติสนิคา้เกษตร*
- ขอ้มลูตน้ทนุการผลติ*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5.2 สรา้งสมการพยากรณ์ - สมการพยากรณ์** ✓

5.3 วเิคราะหค์า่พยากรณ์ - ผลพยากรณ์เบือ้งตน้** ✓

5.4 พจิารณากลั่นกรอง 
(คณะกรรมการสารสนเทศ
การเกษตร 
คณะอนุกรรมการพัฒนา
คณุภาพขอ้มลู
คณะกรรมการพัฒนา
คณุภาพขอ้มลู)

- ผลพยากรณ์ทีผ่า่นการกลั่นกรอง**
- ผลพยากรณ์ทีผ่า่นการกลั่นกรอง**
- ผลพยากรณ์ทีผ่า่นการพจิารณา** ✓

(เปิดเผยไดแ้ค่
ขอ้มลูในระดับ
ภมูภิาคและ
ประเทศ)

✓

✓

5.5 เผยแพร่ - ขอ้มลูพยากรณ์ทางการเกษตรของสนิคา้เกษตรที่
ส าคัญ**

✓

(เปิดเผยไดแ้ค่
ขอ้มลูในระดับ
ภมูภิาคและ
ประเทศ)

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลังจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิภายในเดอืนมนีาคม 2564
* ชดุขอ้มลู Input ของกระบวนการท างาน
** ชดุขอ้มลู Output ของกระบวนการท างาน
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างาน
หลกั

กระบวนการท างาน
ยอ่ย

ชุดขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู

ได ้ ไมไ่ด ้

ภารกจิการจัดท า
และใหบ้รกิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตร

6.การเผยแพรข่อ้มลู
สารสนเทศเศรษฐกจิ
การเกษตร

6.1. รวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตร*
ขอ้มลูตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตร*

ขอ้มลูราคาสนิคา้เกษตร ณ ไรน่าทีส่ าคัญ*
ขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิการเกษตรและสงัคม 

ครัวเรอืนเกษตร*
ขอ้มลูพยากรณ์ทางการเกษตรของสนิคา้เกษตร

ทีส่ าคัญ*

✓

✓

(บางสว่น)
✓

✓

✓

(เปิดเผยไดแ้คข่อ้มลูในระดับ
ภมูภิาคและประเทศ)

6.2. จัดท ารปูเลม่ รปูเลม่ขอ้มลูสารสนเทศเบือ้งตน้** ✓

6.3. พจิารณากลั่นกรอง
(กองบรรณาธกิาร)

ตัวชีว้ัดเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศไทย**
สถติกิารเกษตรของประเทศไทย**
สถติกิารคา้สนิคา้เกษตรไทยกบัตา่งประเทศ**
สารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรรายสนิคา้**

✓

✓

✓

✓

6.4. เผยแพร่ ปฏทินิผลผลติ**
สถติกิารเกษตรของประเทศไทย**
สถติกิารคา้สนิคา้เกษตรไทยกบัตา่งประเทศ**
สารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรรายสนิคา้**
ขอ้มลูพยากรณ์ผลผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั**
ตัวชีว้ัดเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศไทย**

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลังจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิภายในเดอืนมนีาคม 2564
* ชดุขอ้มลู Input ของกระบวนการท างาน
** ชดุขอ้มลู Output ของกระบวนการท างาน



6. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

ค าอธบิาย

• นยิาม : การประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัฯ (PMQA 4.0) หมายถงึ การด าเนนิการประเมนิสถานะหนว่ยงานภาครฐั ของ สศก. สูก่ารเป็นระบบราชการ 
4.0 โดยคณะท างานพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Working Team) ของ สศก. ตามแนวทาง/เกณฑท์ี ่ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด และ
ด าเนนิการประเมนิตนเองแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ : ใชผ้ลคะแนน PMQA 4.0 ในข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมคัรเบือ้งตน้
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน : ส านกังาน ก.พ.ร.

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน
(คะแนน)

- 197.38 273.00 367.45 363.78

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

325.00 363.78
(ผลปี 63)

392.88
(ปี 63+8%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ประชาชนไดร้บับรกิารทีด่ ีมสีว่นรว่มในการ
ด าเนนิงานของภาครฐั เพือ่มุง่สูก่ารเป็นระบบ
ราชการ 4.0

เง ือ่นไข

- ใชผ้ลคะแนนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปี 2564

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

15

ขัน้ตอนการประเมนิสถานะของหน่วยงานภาครัฐ

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(ปี 2564)

ขัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสาร

การสมคัรเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ขัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผล

การด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 

(Application Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่น

ไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ขัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยนัผลการ

ตรวจ Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 400 xxx xxx xxx xxx
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6.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



พัฒนาระบบราชการ เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE


